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Hoofdstuk 1 Promoveren in Utrecht

1.

Promoveren in Utrecht

Een doctorstitel behalen vraagt toewijding en motivatie. Je levert immers met je
promotieonderzoek een belangrijke en originele bijdrage aan het onderzoek dat bij de Universiteit
Utrecht plaatsvindt.

1.1. Groeien als professional
Als promovendus volg je cursussen via de Graduate Schools of landelijke onderzoekscholen. Er is
een grote diversiteit in cursussen, trainingen en congressen zowel binnen als buiten de universiteit.
Daarnaast kun je rekenen op professionele ondersteuning bij het onderzoeken van je
loopbaanperspectieven (zie hoofdstuk 6), het geven van onderwijs, het creëren van
maatschappelijke impact en het zoeken naar funding voor toekomstig onderzoek (zie hoofdstuk 7).
In veel gevallen geef je ook zelf les aan studenten.
1.2. Interdisciplinair samenwerken
Samenwerking tussen promovendi bevordert kennisdoorbraken. Zeker bij onderzoek dat
plaatsvindt op het grensvlak tussen verschillende disciplines. We moedigen het delen van ideeën,
methodes en technieken aan.
Daarom treffen onderzoeksgroepen en promovendi elkaar regelmatig om hun nieuwste onderzoek
te presenteren en om ideeën uit te wisselen. Promovendi ervaren deze samenwerking met collega’s
als prettig, inspirerend en constructief.
1.3. Open Science
Als universiteit koesteren we belangrijke ambities op het gebied van Open Science. Ook financiers
stellen Open Science steeds meer als voorwaarde waaraan wetenschappers moeten voldoen. Open
Science houdt in dat wetenschappers vanaf de start van hun onderzoek hun onderzoeksproces en
onderzoeksresultaten, inclusief data, zoveel mogelijk in alle openheid delen. De wetenschapper
creëert zo transparantie en versterkt de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van
onderzoek.
1.4. Kwaliteit en integriteit
Zorgvuldigheid en integriteit vormen het fundament van wetenschap en zijn belangrijke
voorwaarden om de primaire taken van de universiteit te realiseren.
Wij staan voor professioneel en kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk handelen en we streven
naar ethisch verantwoorde keuzes in het onderzoek, waaronder een goed dierproefbeleid.
Lees meer over de gedragscodes rondom wetenschappelijke integriteit, onderzoeksbeoordelingen
en openheid en nevenfuncties op uu.nl: https://www.uu.nl/onderzoek/onderzoek-aan-deuu/kwaliteit-en-integriteit.
1.5. Diversiteit en inclusie
Een divers samengestelde gemeenschap van studenten en docenten draagt bij aan een
inspirerende en uitdagende leeromgeving. Het is een goede voorbereiding op het werken in een
pluriforme samenleving. Daarnaast verrijken diversiteit en inclusie het academisch debat en dragen
bij aan een intensieve samenwerking en uitwisseling met maatschappelijke organisaties.
De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het overbruggen van
tegenstellingen en aan het creëren van gelijke kansen voor iedereen. Diversiteit en inclusie binnen
het onderwijs, onderzoek en de organisatie wordt dan ook op meerdere manieren gestimuleerd.
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Hoofdstuk 2 Verschillende typen promovendi

2.

Positie van verschillende typen promovendi

Een promovendus kan op verschillende manieren aan de Universiteit Utrecht verbonden zijn. Alle
promovendi, ongeacht positie, moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria voor het proefschrift.
Daarnaast vindt de Universiteit Utrecht het van belang dat alle promovendi zoveel mogelijk
toegang hebben tot dezelfde faciliteiten, zoals het trainingsaanbod. De positie kan echter wel
gevolgen hebben voor de rechten en plichten van een promovendus.
2.1. Werknemerpromovendus
Wanneer je als promovendus in dienst bent van de Universiteit Utrecht of het UMC Utrecht dan ben
je een zogeheten werknemerpromovendus. Als werknemerpromovendus val je onder de cao
Nederlandse Universiteiten. Voor promovendi geldt een aparte salarisschaal met vier treden: P0 tot
en met P3. De actuele hoogte van het bijbehorende salaris en meer informatie over de collectieve
arbeidsvoorwaarden vind je in de Cao Nederlandse Universiteiten van het VSNU.
Voor alle informatie over arbeidsvoorwaarden, ontwikkeling, praktische zaken, hr en
contactgegevens kun je terecht op het UU-intranet.
2.1.a Promoverende medewerker
Wanneer je in dienst bent van de Universiteit Utrecht of het UMC Utrecht in andere functie dan
promovendus en je hebt afspraken gemaakt om te promoveren binnen werktijd, dan ben je een
promoverende medewerker. Met je leidinggevende maak je dan afspraken over het gedeelte van je
werktijd die je aan promotieonderzoek mag besteden.
2.2. Beurspromovendus
Een beurspromovendus heeft geen arbeidsovereenkomst met een universiteit, maar ontvangt
financiering voor een promotieonderzoek van een externe beurzenverstrekker. Naast de eisen die
een beurzenprogramma stelt aan kandidaten is het ook een voorwaarde dat je aan de Universiteit
Utrecht wordt toegelaten tot de promotie. Dat betekent dat je moet voldoen aan de ingangseisen,
en dat je een beoogd promotor hebt.
2.3. Extern gefinancierde promovendus
Extern gefinancierde promovendi mogen in de tijd van hun eigen werkgever (bijvoorbeeld een
overheid, bedrijf of onderzoeksinstituut) hun promotieonderzoek doen. Vaak worden zij een
gedeelte van hun aanstelling vrijgesteld voor het onderzoek. Het salaris wordt dus betaald door de
eigen werkgever, maar het promotieonderzoek wordt begeleid door een promotor van de
Universiteit Utrecht.
2.4. Buitenpromovendus
Buitenpromovendi ontvangen geen financiering voor hun promotieonderzoek in de vorm van een
salaris of beurs, maar promoveren in hun eigen tijd op basis van eigen middelen.
Veelal wordt er parttime onderzoek gedaan en is er geen vaste werkplek op de universiteit,
waardoor je als buitenpromovendus op iets meer afstand van de universiteit staat. Van de
promovendus vraagt dat een grote mate van zelfstandigheid. Aan de kwaliteit van de begeleiding
en het proefschrift worden echter dezelfde eisen gesteld als bij de andere type promotietrajecten.
Als buitenpromovendus word je begeleid door een promotor van de Universiteit Utrecht.
Door het parttime karakter wordt het traject vaak over een langere periode gepland dan de andere
trajecten. De intensiteit van de begeleiding wordt hierop afgestemd. Daarom is het van groot
belang om samen met je beoogd promotor afspraken te maken over voortgang.
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Hoofdstuk 3 Starten van het promotietraject

Als promovendus starten bij de UU

3.

Je hebt een beoogd promotor gevonden en een promotieplek bemachtigd. Gefeliciteerd! Wat zijn
nu je volgende stappen?
3.1. Het promotietraject in Utrecht
Bij de Universiteit Utrecht is het promotietraject een hands-on-proces. Je bent geen student,
maar een onderzoeker en voert vanaf dag één zelf onderzoek uit. Zo kun je binnen een
onderzoeksgroep pionieren en eigen ideeën ontwikkelen. Gedurende het traject onderhoud je nauw
contact met je begeleiders en andere collega’s.
Een promotietraject in Utrecht duurt in beginsel vier jaar. Het promotieonderzoek eindigt met een
proefschrift dat uit hoofdstukken of een serie artikelen bestaat.
Na ongeveer een kwart van het promotietraject vindt een evaluatiegesprek plaats waarin wordt
bepaald of het onderzoek van dusdanige kwaliteit is dat het kan leiden tot een promotie, het
zogenaamde ‘go / no-go gesprek’.
3.2. Registratie in ‘MyPhD’
Voordat een promotietraject kan starten registeren alle promovendi, ongeacht het type
promotietraject, zich in het universitaire promovendivolgsysteem MyPhD. Via MyPhD worden alle
formele stappen van je traject vastgelegd conform de regels en richtlijnen van het College voor
Promoties. Als promovendus kun je de voortgang van je traject monitoren. Gedurende het traject
kunnen aanvullingen worden ingevoerd.
3.2.1.
Documenten en informatie voor registratie
Het is handig om het volgende bij de hand te hebben wanneer je je registreert in MyPhD:
• Het meest relevante diploma
o Een kopie van het meest relevante diploma. Vragen over de geldigheid van
(buitenlandse) diploma's? Stel deze via het Admissions Office.
o Naam instituut, soort opleiding, soort diploma, datum diploma.
• Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Indien gewenst is het toegestaan om het
burgerservicenummer (BSN) in de kopie onleesbaar te maken. Rijksoverheid.nl beschrijft
hoe je veilig een legitimatiebewijs kunt kopiëren.
• Werktitel van het proefschrift. Deze kan altijd in een later stadium nog worden aangepast.
• Gegevens van de (co-)promotor(en). Van de (co-)promotor(en) die werkzaam zijn bij de
Universiteit Utrecht staan de gegevens in een hulplijst in MyPhD. Vul de gegevens van
(co)promotor(en) die niet werkzaam zijn bij de Universiteit Utrecht zo volledig mogelijk in:
o volledige naam, voorletters, titulatuur
o naam instituut, adres instituut, e-mail.
Let op:

•
•

Faculteiten vragen zelf nog specifieke informatie en documenten bij de registratie. Voor
vragen hierover, neem contact op met de facultaire contactpersoon van de faculteit van je
eerste promotor.
Het ontbreken van informatie en/of documenten kan gevolgen hebben voor de ontheffing
en/of toelating tot het promotietraject, of de datum van de promotieplechtigheid.

3.2.1.1.
Contact MyPhD
• Voor meer informatie over de registratie in MyPhD: neem contact op met de facultaire
contactpersoon van de relevante faculteit/het relevante departement.
Voor meer informatie over technische zaken rondom MyPhD, neem contact op met het ICT Service
Centrum. E-mail: ict-servicedesk@uu.nl. Telefoon: +31 (0)30 253 4500.
3.3. Het Training and Supervision Agreement
De afspraken tussen promovendus en (co)promotor(en) worden vastgelegd in het Training and
Supervision Agreement (TSA). Denk hierbij aan afspraken over o.a. begeleiding, te volgen
cursussen, maximale onderwijsverplichting en loopbaanontwikkeling. Het Training and Supervision
Agreement moet binnen drie maanden na de start van het promotietraject worden ingevuld. Dit
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geldt voor alle promovendi die promoveren bij de Universiteit Utrecht, dus ook voor hen die niet in
dienst zijn als werknemer van de universiteit. In MyPhD wordt de goedkeuring digitaal vastgelegd.
Vraag bij je Graduate School na hoe jij je TSA moet regelen.
In het
•
•
•
•

TSA wordt in ieder geval minimaal het volgende vastgelegd:
begeleiding,
te volgen cursussen,
maximale onderwijsverplichting
loopbaanontwikkeling.

3.4. Richtlijnen en procedures
Om te zorgen dat het promotietraject en het onderzoek aan alle universitaire normen voldoet, is
een aantal richtlijnen en reglementen van belang voor jou als promovendus.
3.4.1.
Promotiereglement
Het Promotiereglement stelt onder meer wie toegang heeft tot de promotie, hoe de promotoren en
copromotoren aangewezen worden, hoe het proefschrift tot stand moet komen en hoe de
beoordelingscommissie wordt samengesteld. Het reglement bestaat uit:
• wettelijke bepalingen zoals die in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW) zijn vastgelegd,
• voorwaarden die door het College voor Promoties van de Universiteit Utrecht zijn
vastgesteld.
Het is een wederzijdse verplichting van zowel de promovendus als de (co)promotoren om toe te
zien dat het promotiereglement gevolgd wordt voor en tijdens een promotietraject.
Zie ook brief van de Rector Magnificus met procedures omtrent promoveren.
3.4.1.
Promotoren
Tijdens het promotietraject word je begeleid door ten minste twee begeleiders. Je promotor is
hoogleraar of universitair hoofddocent (UHD): per 1 januari 2018 kunnen ook sommige UHD’s als
promotor aangewezen worden, lees hierover de voorwaarden die gebaseerd zijn op de VSNUhandreiking (pdf). Met je (co)promotor(en) maak je afspraken over o.a. je voortgang.
3.4.2.
Kwaliteitszorg
Voor het waarborgen van de kwaliteit van de promotieopleiding, heeft het College van Bestuur de
minimale vereisten van het kwaliteitszorgsysteem vastgesteld. Iedere Graduate School heeft een
cyclisch kwaliteitszorgsysteem dat de Board of Studies in staat stelt de kwaliteit van de
promotieopleiding te monitoren en voortdurend te verbeteren.
3.4.3.
Joint doctorates
Voor joint doctorates biedt de Universiteit Utrecht een speciale regeling. In de regeling staat
aangegeven hoe binnen de Universiteit Utrecht toestemming moet worden aangevraagd voor een
joint doctorate en aan welke voorwaarden de joint doctorate moet voldoen.
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Hoofdstuk 4 Tijdens je traject

4.

Tijdens je promotietraject

Tijdens het promoveren leer je verschillende vaardigheden en wordt er verschillende taken van je
verlangd. De Universiteit Utrecht heeft een uitgebreide ondersteuning om je daarbij te helpen.
4.1. Trainingsaanbod tijdens je traject
De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat je als promovendus plezier in je werk hebt en je
blijft ontwikkelen. De Graduate Schools bieden een ruim aanbod aan vakspecifieke en generieke
trainingen aan die je daarbij kunnen helpen. In de Development Guide vind je verschillende
ontwikkelmogelijkheden, bijvoorbeeld op het vlak van coaching, timemanagement, mentoring,
intervisie, feedback geven, intercultural communication, Engelse taalvaardigheid en meer. Je kan
ook Nederlands leren of verbeteren. Meer informatie op UU-intranet.
Voor alle promovendi die gestart zijn na 1 september 2020 is het volgen van een training over
wetenschappelijke integriteit een vast onderdeel van het programma. Als je als promovendus
onderwijsverplichtingen hebt, dan geldt dit ook voor een training op het gebied van onderwijs
geven.
4.2. Opslaan van data
Belangrijk onderdeel van wetenschappelijk onderzoek is hergebruik en verifieerbaarheid van
onderzoeksgegevens. Toegang tot onderzoeksgegevens (zo inclusief mogelijk) en bijbehorende
documentatie maakt wetenschap efficiënter en betrouwbaarder en wordt vaak vereist door
onderzoeksfinanciers en -tijdschriften.
Relevante gegevens slaan we FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) en - waar
mogelijk - open op. Uiteraard nemen we de beperkingen van privacy, gevoeligheid en intellectuele
eigendomsrechten in acht. Het adagium is "zo open mogelijk, zo gesloten als nodig".
Om onderzoeksdata te ontsluiten, is het belangrijk om je voor te bereiden op correct delen en
hergebruiken met goed research data management (RDM) en het schrijven van een Data
Management Plan (DMP). Hiervoor is ondersteuning beschikbaar:
•
Online training ‘Learn how to write your Data Management Plan’, 0,5 credits voor
promovendi
•
Research Data Management Support website met
o handige guides, zoals Data management planning, How to make your data FAIR
o Tools, zoals DMPonline, data management solutions, data publishing solutions
o Services, zoals Data Management Plan review
o Training and workshops, zoals Quick start to RDM, Introduction to R & Data,
Handling Personal Data
En je kunt RDM Support direct benaderen met specifieke vragen: info.rdm@uu.nl.
4.3. Algemeen publiek betrekken bij je onderzoek
De Universiteit Utrecht ondersteunt public engagement als een van de manieren om
maatschappelijke impact te bereiken. Public engagement is gericht op burgers in een nietprofessionele rol, die geïnteresseerd zijn in of zich zorgen maken over onderwerpen waar je als
onderzoeker een deskundig licht op kunt laten schijnen. Engagement is per definitie een
tweerichtingsproces, waarbij interactie en luisteren centraal staan, met als doel het genereren van
wederzijds voordeel. Public engagement begint met de vraag: wat gebeurt er in de samenleving?
Door te kijken naar de manieren waarop onderzoek kan helpen bij het beantwoorden of
verhelderen van maatschappelijke vragen, ontstaat een zinvolle dialoog tussen onderzoek en
publiek, die beide ten goede komt.
Interesse in het betrekken van een algemeen publiek bij je onderzoek? Bij het Centrum voor
Wetenschap en Cultuur helpen we je bij het vinden van jouw publiek, het ontwikkelen van je
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vaardigheden en het organiseren van public engagement activiteiten. Zie bijvoorbeeld onze
inspirerende voorbeelden en onze jaarlijkse cursus in samenwerking met PROUT.
Neem contact met ons op via publicengagement@uu.nl of vind meer informatie, verhalen van
onderzoekers en nuttige tips over public engagement op www.uu.nl/publicengagement en intranet.
Of neem contact op met de afdeling communicatie of RSO binnen jouw faculteit.
4.4. Onderwijs geven
In veel gevallen heb je ook de kans om onderwijs te geven tijdens je promotietraject. De
Universiteit Utrecht vindt het geven van onderwijs een belangrijk onderdeel van het traject en
biedt promovendi verschillende mogelijkheden om zich op dit vlak te ontwikkelen. Het Centre for
Academic Teaching ondersteunt academici bij het verzorgen en vernieuwen van hun onderwijs met
een breed scala aan professionaliseringsaanbod, een onderwijsinnovatiefonds (USO),
onderwijskundige ondersteuning, ondersteuning en advies bij het aanvragen van externe subsidies
en een ontmoetingsplek om met elkaar en van elkaar te leren.
•
•
•
•
•

Promovendi die geïnteresseerd zijn in of starten met het geven van onderwijs kunnen zich
inschrijven voor Start to Teach, een introductie in het Utrechts onderwijsmodel en training
in een aantal didactische vaardigheden.
Het UU-brede programma Educate-it helpt docenten om hun onderwijs te innoveren en
blended te maken met beschikbare IT-tools en daarmee studenten te activeren en
knelpunten op te lossen die goed onderwijs in de weg staan.
Ook kun je deelnemen aan allerlei activiteiten die door het jaar heen worden aangeboden,
zoals de jaarlijkse Onderwijsparade, het Herfstfestival, de Versterk-je-onderwijsweek en de
Utrecht Scholarship of Teaching & Learning Conference.
Ben je geïnteresseerd in een specifiek onderwerp, bezoek dan een van onze Special
Interest Groups, waar docenten kennis en ervaring uitwisselen op specifieke onderwerpen.
Online kun je met allerlei vragen uit de dagelijkse onderwijspraktijk terecht bij de
docentencommunity TAUU (www.uu.nl/tauu).

Contact: www.uu.nl/cat en cat@uu.nlcat@uu.nl
4.5. Een gezond welzijn
Een promotietraject vraagt een grote inspanning en motivatie. Promovendi ervaren soms hoge
verwachtingen en/ of een te hoge werkdruk. Een gezonde werk-privé balans heeft een positieve
invloed op je productiviteit en welzijn in je werk.
4.5.1.
Promovendipsycholoog
De promovendipsycholoog is er voor promovendi die kampen met psychologische problematiek die
wordt veroorzaakt door het promotieproces of er direct effect op heeft en ligt in het gebied tussen
die van de begeleiding door bedrijfsmaatschappelijk werk en de reguliere GGZ. De
promovendipsycholoog is gespecialiseerd in kortdurende hulp bij:
•
Angstklachten
•
Stemmingsklachten
•
Concentratieproblemen (mogelijk ten gevolge van…)
•
Faalangst
•
Motivatieproblemen
De promovendipsycholoog is zeer goed op de hoogte van de unieke positie die de promovendus
inneemt, waardoor deze in staat is om adequate hulp te bieden die specifiek is afgestemd op de
promovendus. Hier vind je meer informatie of maak je een afspraak.
4.5.2.
Vertrouwenspersoon
De Universiteit Utrecht kent vertrouwenspersonen voor diverse kwesties zoals wetenschappelijke
integriteit, ongewenst gedrag of voor algemene personele aangelegenheden. Dat kunnen klachten
of vragen zijn over een leidinggevende, collega's, de werksfeer of de manier waarop met klachten
of vragen is omgegaan. Contact met één van deze vertrouwenspersonen.
4.5.3.
Bedrijfsmaatschappelijk werk
Soms word je geconfronteerd met gebeurtenissen waar je niet alleen uitkomt. Problemen die
zoveel van je vragen dat je werk er onder lijdt. Dergelijke problemen bespreek je in principe in
eerste instantie met je leidinggevende. Je leidinggevende kan je doorverwijzen naar
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bedrijfsmaatschappelijk werk. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met
bedrijfsmaatschappelijk werk. Meer informatie vind je op het UU-intranet.
4.6. Netwerken voor promovendi
Bij de Universiteit Utrecht hebben promovendi de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een
promovendinetwerk.
4.6.1.
Promovendi Overleg Utrecht (Prout)
Prout staat voor 'Promovendi Overleg Utrecht', en is het netwerk voor promovendi van onze
universiteit. Dit netwerk vertegenwoordigt alle Utrechtse promovendi en neemt deel aan een
nationaal promovendiplatform, Promovendi Netwerk Nederland.
4.6.2.
Utrecht PhD Party
Utrecht PhD Party (UPP) is een partij in onze Universiteitsraad. UPP is opgericht met het doel om
promovendi geïnteresseerd in medezeggenschap samen te brengen en een verkiezingsprogramma
op te stellen dat gericht is op hun behoeften. UPP werkt samen met promovendi en tijdelijk
personeel die de partij te ondersteunen tijdens de campagne en de tijd van de raadsleden in de
universiteitsraad. UPP werkt daarom nauw samen met Prout.
4.6.3.
Promovendi Netwerk Nederland
Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de landelijke belangenorganisatie voor en door
promovendi. Namens de promovendi is het PNN op dit moment gesprekspartner van de VSNU, de
KNAW, NWO, NVAO, Ministerie van OC&W, de vakbonden, Colleges van Bestuur van alle
Nederlandse universiteiten en andere organisaties. Daarnaast is het PNN ook initiatiefnemer en lid
van de Europese overkoepelende organisatie voor promovendi (EURODOC).
4.6.4.
Internationale Neighbour Group
De International Neighbour Group (ING) is een informeel netwerk dat een breed scala aan sociale
activiteiten organiseert voor internationale werknemers, postdocs en promovendi.
4.6.5.
China- UU Scholar Association
CUSA is een afkorting voor 'China-UU Scholar Association' en is een vereniging die door Chinese
promovendi is gestart.
4.6.6.
PhD councils
Voor elke Graduate School is er tenminste één PhD council, die promovendi vertegenwoordigt op
Graduate School niveau. De PhD councils hebben geregeld overleg met het Graduate School- of
faculteitsbestuur.
Graduate School
Graduate School of Geosciences
Graduate School of Humanities
Graduate School of Law, Economics and Governance
Graduate School of Life Sciences

Graduate School of Natural Sciences
Graduate School of Social and Behavioural Sciences
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PhD council
•
Geo PhD council
•
AiO Platform Earth Sciences
•
PhD council Humanities
•
LEG PhD council
•
PhD council GS-LS
•
Beta PC
•
VETPhDC
•
ImagO (medical imaging)
•
PhD council GSNS
•
Debeye Aio commissie
•
PhD council SBS
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Hoofdstuk 5 Promotieplechtigheid

5.

Je promotietraject voltooien

Over ongeveer een half jaar klaar? Dan is het tijd om iedereen te laten weten dat jouw afronding
eraan komt. Daar zijn verschillende diensten en commissies bij betrokken daarom is het nodig om
op tijd te beginnen en aan aantal verschillende acties te doorlopen. Zonder onderstaande acties
kan de promotieplechtigheid helaas niet plaatsvinden.
5.1. Promotieplechtigheid
Het afsluiten van een intensief promotietraject is natuurlijk een feestje waard. Dit gebeurt
doorgaans via een promotieplechtigheid in het Academiegebouw, in de binnenstad van Utrecht.
Tijdens de plechtigheid verdedigt de promovendus het proefschrift ten overstaan van een
promotiecommissie. Promovendi spreken ook de belofte uit dat zij altijd wetenschappelijk integer
zullen handelen. Daarna ontvangt de promovendus een in het Latijn geschreven diploma (bul), een
Engelse vertaling en een rechtsgeldige Engelse verklaring van het doctoraat. De promovendus
ontvangt slechts één origineel van de bul.
Bekijk
-

voor meer informatie:
Bijlage E: Tekst zoals uitgesproken tijdens de promotie tot doctor (pdf)
Bijlage E1:'Veelgestelde vragen bij belofte voor promovendi (pdf)
De Aanwijzingen voor promovendi, artikel 27.

5.2. Wat moet je als promovendus regelen?
De promovendus moet op de volgende momenten actie ondernemen.
5.2.1.
Ten minste vier maanden voor de beoogde datum van de promotieplechtigheid
Na afstemming met de (co)promotor(en) kan de promovendus de pdf van het manuscript uploaden
in MyPhD externe link. Na formele accordering in MyPhD door alle (co)promotor(en) zal de eerste
promotor met een e-mail worden verzocht een beoordelingscommissie samen te stellen.
Zodra de samenstelling van de beoordelingscommissie in MyPhD is goedgekeurd, zal de
beoordelingscommissie vanuit MyPhD een verzoek tot beoordeling met een link naar het
geüploade manuscript ontvangen. De leden krijgen vier weken de tijd om hun beoordeling te
geven.
Zie ook: het Promotiereglement (pdf) artikel 14.
5.2.2.
Uiterlijk 3,5 maanden voor de beoogde datum van de promotieplechtigheid
Na de goedkeuring van de samenstelling de beoordelingscommissie krijgt de promovendus hiervan
bevestiging per mail. Vanaf dit moment kan de promovendus met Bureau Pedel een voorlopige
datum vaststellen voor de promotieplechtigheid.
5.2.3.
Ten minste twee en een halve maand voor de datum van de promotieplechtigheid
Registreer de titelpagina en keerzijde van de titelpagina in MyPhD. De Pedel zal de registratie
controleren en goedkeuren, ook via MyPhD. Hanteer de strikte richtlijnen bij het maken van de
titelpagina en de keerzijde van de titelpagina zoals die zijn aangegeven in de e-mail die MyPhD
automatisch toestuurt na goedkeuring van de beoordelingscommissie.
Zie ook: het Promotiereglement (pdf) artikel 19 en Aanwijzingen voor promovendi (pdf) artikel 2
en 3.
Pas nadat alle betrokkenen het manuscript en de Pedel de titelpagina en de keerzijde van de
titelpagina hebben goedgekeurd kan het proefschrift naar de drukker. MyPhD stuurt over beide
goedkeuringen een bericht aan de promovendus.
De genoemde voorwaarden nemen de tijd die nodig is voor het drukken van het proefschrift niet
apart in acht. Dit (strakke) tijdschema geeft zeven weken de tijd voor het laten drukken van het
proefschrift.
Zie ook: het Promotiereglement (pdf) artikel 16 en 19 en Aanwijzingen voor promovendi
(pdf) artikel 4, 5, 6, 9 en 11.
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5.2.4.
Ten minste twee maanden voor de datum van de promotieplechtigheid
Informatie over de mogelijkheden om online dan wel fysiek in het Academiegebouw te promoveren
kunt u bij de pedel opvragen.
5.2.5.
Ten minste zes weken voor de beoogde promotiedatum
Registreer in MyPhD informatie voor de Directie Communicatie en Marketing zoals aangegeven in
de e-mail die MyPhD automatisch toestuurt nadat de beoordelingscommissie het manuscript heeft
goedgekeurd.
Gevraagd worden onder andere: populaire Nederlandse en Engelse samenvatting (maximaal 250
woorden) van het proefschrift en een Nederlandse wetenschappelijke samenvatting van het
proefschrift. Deze samenvattingen moeten zijn goedgekeurd door de (co)promotor(en).
Zie ook: het Promotiereglement (pdf) artikel 19 en Aanwijzingen voor promovendi (pdf) artikel 7
en 25.
5.2.6.
Ten minste drie weken voor de datum van de promotieplechtigheid
Stuur 1 exemplaar van het proefschrift aan Bureau Pedel. (Dit geldt voor fysieke en online
promoties). Neem op de dag van de fysieke promotie nog 11 exemplaren mee. Voor online
promoties is dit niet nodig.
Upload de definitieve pdf van het proefschrift en de omslag (zoals naar de drukker is gestuurd) in
MyPhD ten behoeve van de Universiteitsbibliotheek en vul het formulier in zoals aangegeven in de
e-mail die MyPhD automatisch verstuurt na goedkeuring van het manuscript door de
beoordelingscommissie. Let op: dit formulier bevat ook informatie over een eventuele
embargoperiode van publicatie voor de Universiteitsbibliotheek.
Zie ook: het Promotiereglement (pdf) artikel 19, Aanwijzingen voor promovendi (pdf) artikel 8, 9,
10 en 11.
Stuur een exemplaar van het proefschrift naar de voorzitter en leden van de promotiecommissie.
Regel een kennismakingsgesprek met de voorzitter van de promotieplechtigheid. De naam van de
voorzitter is op te vragen bij de facultaire contactpersoon van uw departement of faculteit.
Zie ook: het Promotiereglement (pdf) artikel 21, Aanwijzingen voor promovendi (pdf) artikel 13.
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Hoofdstuk 6 Na de promotie

6.

Gepromoveerd, en dan?

Tijdens je promotietraject stomen we je klaar voor de rest van je carrière. Daarbij gaat het niet om
het bereiken van één specifiek doel, maar meer om het ontdekken wat écht bij je past. Je doet de
kennis en vaardigheden op om je eigen vervolgroute te bepalen.
6.1. Gepromoveerden zijn aantrekkelijk voor werkgevers
Bijna driekwart van de gepromoveerden komt terecht in het bedrijfsleven of in andere
maatschappelijke sectoren. Dat concludeert de KNAW in haar rapport ‘Promoveren werkt’. De
KNAW beschrijft daarin ook hoe werkgevers gepromoveerden waarderen, namelijk
dat de gepromoveerde vaak verder is in zijn ontwikkeling dan een werknemer met een
masterdiploma: “De gepromoveerde is vooral beter in zelfstandig en projectmatig werken,
schriftelijk documenteren (inclusief het schrijven van publicaties) en mondeling
presenteren.”
“Daarnaast waarderen werkgevers het dat de gepromoveerde zich in een bepaald gebied
heeft gespecialiseerd en zich hierdoor een breder en diepgaander scala aan
onderzoekvaardigheden heeft eigengemaakt. De gespecialiseerde kennis en de specifieke
vaardigheden van gepromoveerden kunnen werkgevers goed gebruiken.”
Het KNAW meldt dat een pas-gepromoveerde meestal net zoveel verdient als een werknemer met
een masterdiploma en twee jaar werkervaring. Promovendi hebben in de eerste jaren na het
behalen van hun masterdiploma een relatief laag inkomen, maar vanaf elf jaar werkervaring
verdienen zij jaarlijks meer.
“Dit hogere inkomen gedurende de latere jaren is voldoende om de initiële inkomensderving terug
te verdienen. Het inkomenspatroon suggereert een positief rendement op promoveren over het
hele werkende leven van tussen de zes en negen procent”, aldus de KNAW in haar rapport.
6.2. Wat biedt de UU?
In het promotietraject besteedt de Universiteit Utrecht aandacht aan zowel een carrière binnen als
buiten de academische wereld, bijvoorbeeld via het tweedaagse evenement ‘PhACE’.
6.2.1.
PhACE
PhACE is een tweedaags programma voor PhD’s in het 3e of 4e jaar, waarin ze ondersteund worden
in oriëntatie op de arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit tracks waarin gepromoveerde
sprekers uit verschillende werkvelden een beeld geven van de branche, werk en hun eigen
loopbaan pad. Daarnaast zijn er workshops op het gebied van loopbaanontwikkeling. PhACE wordt
drie keer per jaar aangeboden. Meer informatie op: uu.nl/phace.
Voor vragen en contact: phace@uu.nl.
6.2.2.
Career Services
Je kan het hele jaar door terecht via Career Services. Career Services voor PhD geeft iedere
promovendus een goede voorbereiding op een carrière binnen en buiten de wetenschap zoals
loopbaanoriëntatie en employability skills. De diensten, zoals coaching, trainingen en workshops en
online tests zijn toegankelijk voor alle PhD's, ongeacht Graduate School, type contract of het jaar
van het PhD contract. PhD's die recent zijn gepromoveerd zijn ook welkom.
Heb je vragen over hoe je je carrière kunt starten; wil je je curriculum vitae (cv) doorspreken of
een sollicitatiegesprek oefenen? Plan dan een online een gesprek in met een van de Career
Officers.
6.2.3.
Development Guide
De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat je als promovendus plezier in je werk hebt en je
blijft ontwikkelen. In de Development Guide vind je verschillende ontwikkelmogelijkheden,
bijvoorbeeld op het vlak van coaching, timemanagement, mentoring, intervisie, feedback geven,
intercultural communication, Engelse taalvaardigheid en meer. Je kan ook Nederlands leren of
verbeteren. Meer informatie op UU-intranet.
Voor vragen en contact: developmentguide@uu.nl.
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6.2.4.
Centrum voor begeleiding van werk naar werk
Work2Work bied je coaching aan in de begeleiding naar (nieuwe) werk. Het coachingstraject geeft
je tools en inzichten die je inzet voor het creëren van kansen en het efficiënt benaderen van de
arbeidsmarkt. De faculteit waar je werkzaam bent zal je aanmelden bij het Work2Work traject.
Meer informatie op UU-intranet.
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Hoofdstuk 7 Handig om te weten

7.

Bij wie kan je terecht?

Als promovendus krijg je te maken met diverse afdelingen. Hoe is de organisatie van het
promoveren bij de Universiteit Utrecht geregeld?
7.1. Graduate Schools
Je onderzoek is ondergebracht bij een onderzoeksgroep binnen één van onze zeven faculteiten.
Daarnaast valt je promotietraject onder een van de Graduate Schools. De Graduate School bestaat
uit een aantal inhoudelijk verwante masters en PhD's. De Graduate School is verantwoordelijk voor
de voor de algemene toelatingseisen voor de promotieopleiding, opleiding en training van
promovendi, begeleiding en kwaliteitszorg van de promotieopleiding.
Graduate School
Graduate School of Geosciences
Graduate School of Humanities
Graduate School of Law,
Economics and Governance
Graduate School of Life Sciences
Graduate School of Natural
Sciences
Graduate School of Social and
Behavioural Sciences

Contact
Eveline Helsper
Aad Haverkamp
Titia Kloos
Saskia Ebeling
Gerjanne van Heek
Stans de haas

7.1.1.
Graduate Committee
De Graduate Committee bestaat uit vice-decanen en directeuren die verantwoordelijk zijn voor de
Graduate Schools. De leden van de commissie spreken elkaar zes keer per jaar en houden zich o.a.
bezig met het versterken van de promotiefase aan de Universiteit Utrecht. Zo adviseert de
commissie de rector over de kwaliteitszorgeisen voor het promotietraject, maar heeft ze ook
initiatief genomen om training op het gebied van wetenschappelijke integriteit aan alle promovendi
aan te bieden. De commissie spreekt ten minste jaarlijks met de promovendivertegenwoordiging.
7.2. College voor Promoties/facultaire contactpersonen
Het College voor Promoties is het universitaire orgaan dat beslissingen neemt over formele
vereisten van het Promotiereglement. Heb je een verklaring nodig dat je als promovendus
geregistreerd staat bij de Universiteit Utrecht of een verklaring dat je gepromoveerd bent, dan kun
je contact opnemen met mw. A.W. Hekking via phd@uu.nl.
De facultaire contactpersonen MyPhD ondersteunen de decaan voor promotiezaken. Bij hen kun je
je terecht voor vragen over de registratie van je promotietraject en afronding van je promotie op
facultair niveau.
7.3. Landelijke onderzoeksscholen
In Nederland zijn er verschillende onderzoekscholen waarin universiteiten samenwerken op een
specifiek vakgebied. In een landelijke onderzoekschool komen onderzoeksinstituten en
onderzoekers uit dit vakgebied bij elkaar en wordt o.a. een trainingsaanbod voor promovendi
georganiseerd. Ook organiseren zij bijvoorbeeld vakspecifieke conferenties. De KNAW biedt een
overzicht van landelijke erkende onderzoekscholen.
7.4. Medezeggenschap
In elke laag van de organisatie van de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee
over het beleid en geven ze adviezen aan de verschillende bestuurlijke organen.
Promovendiorganisaties zetten zich ervoor in om op zoveel mogelijk plekken de
vertegenwoordiging van promovendi te versterken. Over hoe de medezeggenschap bij de
Universiteit Utrecht is georganiseerd, en hoe je hier betrokken bij kunt worden, kun je kijken op de
website.
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7.5. Research support offices
Elke faculteit heeft een Research Support Office (RSO). Het RSO kan onderzoekers ondersteunen
bij het aantrekken van externe financiering en subsidies. De staf adviseert bij het identificeren van
potentiële fondsen, over nationale en internationale subsidiekansen en ondersteunt onderzoekers
bij het schrijven van een subsidieaanvraag en begroting.
7.5.1.
Research Funding Academy
Wil je weten hoe financiering je onderzoek kan bevorderen? Neem dan deel aan één of meer van
de activiteiten van de Research Funding Academy of gebruik de beschikbare tools. Denk aan online
schrijfcursus, onderzoeksfinancieringsdagen, ERC- en VVV-ondersteuningsprogramma.
Contact: rfa@uu.nl
7.6. Persoonlijke ontwikkelingsvragen
Heb je vragen over welke training of ontwikkelmogelijkheid het beste bij je past, of hoe je dit kunt
financieren, dan kun je altijd contact opnemen met de HR adviseur van je eigen
departement/afdeling.
HR afdelingen van de faculteiten
Afdeling HR Bètawetenschappen
Hans Freudenthalgebouw
Budapestlaan 6
3584 CD Utrecht
kamer 215
Telefoonnummer: 030 253 37 95
Mailadres: science.hr@uu.nl
Afdeling HR Geesteswetenschappen
Trans 10
3512 JK Utrecht
Telefoonnummer: 030 253 62 44
Mailadres: hr.gw@uu.nl
Afdeling HR Recht, Economie,
Bestuur en Organisatie
Janskerkhof 2/3
3512 BK Utrecht
Telefoonnummer:030 253 70 24
Mailadres: hr.rebo@uu.nl

Afdeling HR Diergeneeskunde
Martinus G. de Bruingebouw
Yalelaan 7
3584 CL Utrecht
kamer 0.069
Telefoonnummer: 030 253 48 41
Mailadres: HR.DGK@uu.nl
Afdeling HR Geowetenschappen
Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8A
3584 CB Utrecht
kamer 5.60
Telefoonnummer: 030 253 29 94
Mailadres: hr.geo@uu.nl
Afdeling HR Sociale Wetenschappen
Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht
Langeveldgebouw Kamer H.208
Telefoonnummer: 030 253 18 68
Mailadres: hr.fsw@uu.nl

7.7. International Service Desk
De ISD vraagt voor internationale promovendi en gasten op verzoek van de facultaire HR
afdelingen visa aan, regelt verlengingen, ondersteunt bij het zoeken van huisvesting, adviseert
over verzekeringen, bankrekeningen, etc., en regelt de 30% regeling. Daarnaast organiseert de
ISD sociale activiteiten en een jaarlijkse financiële informatiemarkt.
Voor informatie is de ISD van maandag tot en met vrijdag bereikbaar:
•
Openingstijden: 9.00-16.00u
•
Bezoekadres: Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8, kamer 0.36A
•
Telefoon: 030-253 1934
•
Email: internationalservicedesk@uu.nl
7.8. UU Huisstijl
Onze merkidentiteit is de basis van waaruit wij communiceren. Het beschrijft wat we als
universiteit zien gebeuren in de wereld (onze visie), wat we willen betekenen in de wereld (onze
missie) en hoe we onze missie willen volbrengen (onze ambitie). Maar het schetst ook wat voor
een soort organisatie we zijn, hoe we ons voelen, hoe we denken en doen (onze persoonlijkheid)
en waar we voor staan en waar we voor gaan (ons profiel).
Beeld, tekst, podcast en grafisch ontwerp worden gemaakt binnen het kader van het merkbeleid
van de Universiteit Utrecht. Dat betekent dat de voorgeschreven lettertypen, kleuren, beeldstijl en
het universiteitslogo altijd worden verwerkt in producties en middelen. De huisstijlrichtlijnen geven
uitleg over de manier waarop dat gedaan kan worden.
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De informatie is met zorg samengesteld, maar er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud.

